Утвърждавам!
Кмет на община:
(И.Барзин)

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Общинска администрация - Вълчедръм

1
Цели за
2012 г.

1.Повишава
не
ефективнос
тта на
Общинска
администра
ция Вълчедръм

2
Дейности

1.
Подобряване
организацият
а на
работните
процеси и
координацият
а между
дирекциите.
2.
Подобряване
капацитета
на
администрац
ията чрез
повишаване
на
квалификаци
ята на
служителите.

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2012 г. /

По-добре
организирана,
ефективна и
политически
неутрална
администрация
.

Ефективно
предоставяне на
качествени
административни
услуги и
напрекъснато
усъвършенстване.

Ефективно
предоставяне на
качествени
административни
услуги и
напрекъснато
усъвършенстване.

Ефективно
прилагане на
нормативните
изисквания.

Липса на жалби за
лошо
административно
обслужване.

Липса на жалби за
лошо
административно
обслужване.

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел / под 50 %/
1. напълно постигната цел /100
%/

1. напълно постигната цел /100
%/

1

3.
Цифровизира
не на
съществуващ
ите архиви и
регистри за
гражданско
състояние.

Облекчаване
работата на
служителите
ЕСГРАОН.

Цифровизирани
регистри по
гражданско
състояние.

И през 2013г. ще
продължи
работата по
цифровизирането
на регистрите по
гражданско
състояние.

4. Интернет
свързване на
Общинската
администрац
ия с
кметствата и
кметските
наместничест
ва с цел
осигуряване
на достъпът
им до
цифровизира
ните
регистри.

Подобряване
на работните
процеси за
предоставяне
на
административ
ни услуги.

Създадена единна
организационна,
комуникационна и
информационна
среда.

Достъпът е
осигурен чрез
предоставяне на
изготвените
цифрови копия на
регистрите на
кметствата за
ползване.

5.Подновяван
е ИТ
оборудването
и
програмните
продукти, с
които работят
служителите.

Професионалн
ои
безпроблемно
изпълнение на
служебните
задължения.

Качествено
обслужване на
гражданите.

Закупени
компютърни
конфигурации на
стойност 5000 лв.

2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

1. напълно постигната цел /100
%/

Съкращаване
на сроковете
за
предоставяне
на
административ
ни услуги на
гражданите.
1. напълно постигната цел
/100 %/
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Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2012 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2012 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2012 г. Възможно е
тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът
изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени
служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2012 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2012 г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2012 г.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности
за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др.,
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на
2012 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2012 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2012
г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2012 г.

Колона 5 „Индикатор за самооценка”
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Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен
действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия:
Камелия Савова – Секретар на Община Вълчедръм

Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на
шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.
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